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Вих. № 10/08/18 

10 серпня 2018 р. 

 Управлінням освіти і науки обласних та 

Київської міської державних адміністрацій 

Закладам загальної середньої освіти 

ДЕВ’ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ГРИНВІЧ» 

 

Запрошуємо учнів закладів загальної середньої освіти 

до участі в найпопулярнішому конкурсі з англійської мови в Україні. 

 За 8 років існування конкурс став 

майданчиком для розширення 

можливостей та самореалізації в напрямі 

освоєння англійської мови для багатьох 

учнів з різних регіонів України. 

 Стати учасниками конкурсу можуть 

усі бажаючі учні з 2 по 11 класи. 

 

 Конкурс проводиться в школах за місцем 

навчання. На сайті uclever.com знаходяться 

всі інформаційні матеріали та завдання 

минулих років для підготовки учнів.  

 Сертифікати й подарунки – переможцям 

і учасникам, сертифікати – відповідальним 

учителям. 

 

Цьогорічний конкурс «Гринвіч» відбудеться в середу, 12 грудня 2018 року. 

 Сума оргвнеску одного учасника складає 20,00 гривень. 

 Для певних категорій дітей участь безкоштовна (сироти, напівсироти та діти з багатодітних сімей;  

статус таких учасників обов'язково підтверджується документально при подачі заявки). 

 Якщо кількість учасників від навчального закладу менше 10 осіб, цей заклад отримує завдання  

та бланки відповідей електронною поштою. 

 Матеріали для проведення надсилаються за декілька днів до конкурсу. 

 

Для участі в конкурсі необхідно з 5 вересня до 11 жовтня 2018 року подати заявку 

зручним для Вас способом: 

 заповнити заявку на сайті uclever.com 

 АБО надіслати заявку та квитанцію про сплату організаційного внеску електронною поштою: 

greenwich@uclever.com 

 АБО надіслати письмову заявку та копію квитанції на поштову адресу:  

ФОП Матвєєва С.А., а/с «Оргкомітет конкурсу», м. Київ, 03049.  

Оргкомітет конкурсу звертається з проханням вчасно повідомити учнів та їхніх батьків 

про проведення конкурсу та оприлюднити інформаційні матеріали на сайті Вашої організації. 
 
 

 

Вивчаємо англійську – пізнаємо світ! 
 

  


